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 «دار الكوثر» تطرح ٣٦ قطعة أرض
  في صاللة بقسط ٨٩ دينارًا ومن دون فوائد

 «التوظيف الخليجية» وقعت عقد 
  خدمات إدارية وتوريد مع «ناقالت النفط»

 أعلنت شـــركة دار الكوثر 
العقارية إحدى شركات املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالستثمار 
عـــن طرح حزمـــة جديدة من 
األراضي السكنية االستثمارية 
في سلطنة عمان ضمن حملتها 
مبناسبة األعياد الوطنية «هال 

بالعقار في فبراير».
  وقال مساعد املدير لشؤون 
التسويق حسني حاجي عن طرح 
الشركة لهذه األراضي في عمان 
في املنطقة الشرقية والتي تبدأ 
املساحات فيها من ٦٠٠ متر إلى 
٦٢٥ متـــرا، وأن عدد األراضي 

املعروضة خالل تلك احلملة يصل إلى ٣٦ قطعة 
أرض سكنية استثمارية.

  وأعلنت الشـــركة كذلك عن تقدمي مجموعة 
أراض في والية صاللة العمانية الوجهة السياحية 
املفضلـــة لدى الكثيرين فـــي اخلليج بعروض 
استثنائية وبقسط شهري ١١٥دينارا فقط ملساحات 
تبدأ من ٦٠٠ متر إلى ٨٠٠٠متر وتشمل أراضي 

سكنية وجتارية وزراعية.
  وأشار حاجي إلى أن الشـــركة ومتاشيا مع 
املناسبة الســـعيدة التي يعيشها املواطنون في 

الكويت خالل الوقت الراهن تقدم 
الشركة أقساطا ميسرة على هذه 
األراضي تصل إلى ٨٩ دينارا في 
الشهر وملدة تصل إلى ١٢ شهرا 

ومن دون أي فوائد.
التســـليم لهذه    وأكـــد أن 
األراضي سيكون فور صدور 
امللكية اخلاصة باألرض، مشيرا 
في نفس الوقت الى أن الشركة 
مســـتمرة في طرح العديد من 
املشروعات التي تساعد الشباب 
واملواطنني في اقتناص الفرص 
العقارية املناسبة بأسعار مغرية 

ومتاحة للجميع.
  واشـــار إلى أن الشـــركة أعدت هذه احلملة 
والتي تعد فريدة من نوعها في السوق العقاري 
الكويتي في ظل صعوبة احلصول على قروض 
لشراء العقارات وأيضا تسهيل كافة األمور كي 
يتمكن العميل من احلصول على أرض استثمارية 
دون أي صعوبة سواء متويلية أو البحث عن 

مكانها.
  وذكر أن الشركة تتيح أيضا للعميل خدمات 
أخرى ومناسبة لكافة املستثمرين منها املبادالت 

العقارية وأيضا شراء العقارات مرة أخرى. 

الســـنوي املركب  النمو  معدل 
لألصـــول ٥١٪ مقارنة باملعدل 
الوســـطي في الســـوق والذي 
يبلـــغ ٣٦٪، بينمـــا بلغ معدل 
النمو السنوي املركب للقروض 
٥٧٪ مقارنة مبتوسط السوق 
النمو  البالغ ٣٦٪، وبلغ معدل 
الســـنوي املركب للودائع ٤٨٪ 
الوســـطي في  مقارنة باملعدل 

السوق والذي يبلغ ٣١٪.
  وأوضـــح نصـــرة: «نحـــن 
فخورون أيضا باعتبار خدمة 
العمالء املتميـــزة التي نقدمها 
معيـــارا وذلك من خالل جائزة 
«أفضـــل خدمة عمـــالء» خالل 
األعوام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٠ من 
مجلة «بانكر الشرق األوسط»، 
وسنواصل العمل على ترسيخ 
مكانتنا في السوق واملضي قدما 
على طريق حتقيق هدفنا املتمثل 
فـــي أن نصبح البنـــك املفضل 
وأحـــد أبرز القـــوى املصرفية 
في قطر»، يذكـــر أن بنك قطر 
الدولي يجري حاليا محادثات 
بخصوص إمكانية االندماج مع 

بنك «اخلليجي». 

جـــودة محفظتنـــا للقـــروض 
واالستثمارات، وقد استثمرنا 
بقوة عبر جميع القنوات، فقمنا 
بتطوير بنيتنا التحتية، وتقنيات 
املعلومـــات واالتصاالت، وآلية 
تقدمي اخلدمات، وعملية ابتكار 
املنتجات، ورأس املال البشري، 
وأطر العمل التي تضمن تقدمي 

أعلى جودة ممكنة».
  وتخطى معدالت منو البنك 
املعدل الوسطي في السوق للسنة 
السادســـة على التوالي، إذ بلغ 

أربعة أضعاف في حني ارتفعت 
أرباحنا الصافية أكثر من اثني 

عشر ضعفا».
  واضاف نصرة في تصريح 
صحافـــي: «قمنـــا فـــي ٢٠١٠ 
بتوسيع شـــبكتنا التي تغطي 
مختلف أنحاء الدولة من خالل 
افتتاح فـــروع جديدة في رأس 
لفان والريـــان واليوم لدينا ١٤ 
فرعا ومكتبا متثيليا، وحيث ان 
أرباحنا مستمدة من اإليرادات 
األساســـية، التـــي ترتكز على 

مع ٢٢٫٩ مليار ريال قطري في 
عام ٢٠٠٩.

  وبهذه املناســـبة، قال املدير 
التنفيذي للبنك جورج نصرة: 
الدولي خالل  «سجل بنك قطر 
هذه السنة نتائج جيدة محققا 
منوا كبيـــرا تقف وراءه عوامل 
عدة، تشمل على وجه اخلصوص 
الشراكة مع بنك الكويت الوطني، 
التي بـــدأت هذه الشـــراكة في 
العـــام ٢٠٠٤، ومنذ ذلك احلني، 
اتســـعت قاعدة عمالئنا مبقدار 

 اعلن بنك قطـــر الدولي عن 
حتقيق ٤٨٥ مليون ريال قطري 
العام ٢٠١٠،  أرباحا صافية في 
بزيـــادة نســـبتها ٣٤٪ مقارنة 
مع العام ٢٠٠٩. وارتفع الدخل 
التشغيلي السنوي مبعدل ٢٧٪ 
ليصـــل إلـــى ٨٥٣ مليون ريال 
قطـــري مقارنة مع ٦٧٠ مليون 

ريال قطري في عام ٢٠٠٩. 
  وارتفع مجموع ودائع العمالء 
من ضمنها الودائع اإلســـالمية 
مبعدل كبير بلغ ٢٢٪ ليصل إلى 
١٦ مليار ريال قطري، مقارنة مع 
١٣ مليار في عام ٢٠٠٩. وارتفع 
صافي إيرادات الفوائد مبا فيها 
التمويل اإلســـالمية  إيـــرادات 
واألنشطة االستثمارية بنسبة 
٢٨٪ إلى ٦٦٧ مليون ريال قطري، 
كذلك، سجلت محفظة قروض 
البنـــك نتائج قويـــة إذ بلغت 
قيمتها اإلجماليـــة ١٥٫٣ مليار 
ريال قطري، مقارنة مع ١٢٫٩٧ 
مليار ريال قطري في عام ٢٠٠٩، 
بزيادة قدرها ١٨٪، وارتفع إجمالي 
قيمة األصول بنســـبة ٥٪ إلى 
٢٤٫١ مليار ريال قطري، مقارنة 

 أعلنت شركة التوظيف اخلليجية أنها وقعت 
عقدا مع شـــركة ناقالت النفط الكويتية ـ إحدى 
شركات مؤسسة البترول الكويتية تقوم مبقتضاه 
بتقدمي خدمات فنية بعمالة فنية متخصصة اعتبارا 

من األول من نوفمبر ٢٠١٠ وملدة ٣ سنوات.
  وقالت الشـــركة في بيان صحافـــي ان العقد 
يتضمن تقـــدمي خدمات إدارية لـــكل القطاعات 
واألقســـام واملواقع، وتقدمي خدمات متنوعة في 
مجال التوريد في قسم املوارد البشرية، مشيرة إلى 
ان العقد يعتبر بادرة التعاون األولى بني الطرفني، 
معربة عن أملها أن يزداد حجم الثقة املتبادلة بني 
الشركتني على مدار األعوام املقبلة مبا يساعد في 

ترسيخ دعائم التعاون بني اجلانني.
  وشددت الشـــركة من حرصها على مزيد من 
التعاون املشترك مع الشركات ذات الثقل االقتصادي، 
ومنها شركة ناقالت النفط الكويتية، مؤكدة على 

التزامها بتقدمي خدمات متميزة تعتبر األفضل من 
نوعها في قسم املوارد البشرية، واخلدمات اإلدارية 
لكل القطاعات واألقسام واملواقع، والتزامها بأعلى 
معايير اجلودة العاملية، حيث شهد عمل الشركة 
تطورا كبيرا وبناء عالقات دولية واســـعة لبناء 
شبكة مصادر املوارد البشرية التي تسعى لتأمينها 
لعمالئهـــا.  وأكدت الشـــركة حرصها الدائم على 
توظيف خبرتها العريقة وإمكاناتها املتخصصة في 
إدارة املشاريع وتوفير املوارد البشرية إلجناح هذا 
العقد، وذلك من خالل منظومة مبتكرة ومتطورة 
تعمل ضمن أحدث املعايير العاملية على املستويني 

البشري والتقني. 
  وتختتم الشركة البيان باإلعراب عن سعادتها 
باختيارها لتنفيذ هذا العقد، والذي يأتي ضمن رؤية 
الشركة في استيعاب متطلبات كبرى املؤسسات 

في القطاعني العام واخلاص وتلبية حاجاتها. 

 ضمن حملتها «هال بالعقار في فبراير «

 حسني حاجي 

  ٤٥٨ مليون ريال قطري أرباح «قطر الدولي» في ٢٠١٠
 بنمو ٣٤٪ وأرباح البنك ارتفعت أكثر من ١٢ ضعفًا منذ شراكته مع «الوطني»

 نصرة: األرباح نتجت من العمليات األساسية واإليرادات التشغيلية اإلجمالية ارتفعت ٢٧٪ إلى ٨٥٣ مليون ريال قطري

 جورج نصرة مقر البنك 

 إقبال كبير على جناح «بوبيان» في المارينا 
  للمشاركة في مسابقة تاريخ الكويت

 شــــهد جناح بنك بوبيان في مجمع املارينا على مدى 
الثالثة أيام املاضية إقباال كبيرا من اجلمهور للمشاركة 
في مســــابقة تاريخ الكويت التي أطلقها البنك مبناسبة 
االحتفال مبرور خمســــني عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
على التحرير وخمس سنوات على تولى صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
  وتسابق اآلالف للمشاركة في املسابقة من خالل قيامهم 
بتعبئة االستمارات التي مت توزيعها عليهم والتي متنحهم 
 GMC فرصة الفوز باجلائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة
اكاديا إلى جانب عــــدد من أجهزة االيفون وااليباد وذلك 
من خالل اإلجابة على مجموعة من األسئلة التي تتعلق 

بتاريخ الكويت. وتهدف املسابقة إلى اذكاء روح الوطنية 
لدى املواطنني الى جانب تذكيرهم بجزء مهم من تاريخهم 
وتعريف املقيمني بتاريخ الكويت حيث ان قراءة النبذة 
التاريخية املعدة تعتبر الطريق الى حل األسئلة اخلمسة 
التي تتضمنها املسابقة. وميكن احلصول على استمارة 
املشاركة في املسابقة من خالل زيارة احد فروع البنك او 
 www.bankboubyan.com زيارة موقع البنك على االنترنت
باإلضافة الى زيارة جناح البنك املتنقل والذي سيتواجد 
خالل الفترة من ١٧ الى ١٩ فبراير اجلاري في مجمع ٣٦٠ 
ثم مجمع األڤنيوز من ٢٠ الى ٢٦ فبراير حيث سيتم إجراء 

السحب في اليوم األخير.  


